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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
A TANÁCS ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ
KÉPVISELŐINEK HATÁROZATA
(2010. október 15.)
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti
euromediterrán légiközlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
(2011/181/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI
KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben
218. cikke (5) és (7) bekezdésével és a 218. cikk (8) bekezdé
sével,
mivel:
(1)

A Tanácstól kapott felhatalmazás alapján a Bizottság az
Európai Unió és tagállamai nevében tárgyalásokat folyta
tott a Jordán Hasimita Királysággal euromediterrán légi
közlekedési megállapodás (a továbbiakban: „a megálla
podás”) megkötéséről.

(2)

A megállapodást 2010. március 17-én parafálták.

(3)

A megállapodást – egy későbbi időpontban történő lehet
séges elfogadására is figyelemmel – az Uniónak és a
tagállamoknak alá kell írniuk és ideiglenesen alkalmaz
niuk.

(4)

A megállapodás ideiglenes alkalmazásának esetleges
megszakítására vonatkozó határozat meghozatalához
eljárási szabályokat szükséges megállapítani. Megfelelő
eljárási szabályokat szükséges továbbá megállapítani az
Uniónak és a tagállamoknak a megállapodás 21. cikke
szerint létrehozott vegyes bizottságban és a megállapodás
22. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokban
való részvétele, valamint a megállapodás biztonságra és
védelemre vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtása
tekintetében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Aláírás
(1)
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a
Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközleke

dési megállapodás (a továbbiakban: „a megállapodás”) aláírását a
Tanács a megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra is
figyelemmel az Unió nevében jóváhagyja (1).

(2)
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a
megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult
személy(eke)t, figyelemmel annak elfogadására.

2. cikk
Ideiglenes alkalmazás
A megállapodást annak hatálybalépéséig az Unió és a tagál
lamok ideiglenesen alkalmazzák az azt az időpontot követő
hónap első napjától kezdve, amelyik az alábbiak közül a
korábbi: i. a legutolsó olyan értesítés kelte, amelyben a felek
értesítették egymást az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges eljá
rások lezárulásáról, vagy ii. a felek alkalmazandó belső eljárás
saitól és/vagy belső joguktól függően a megállapodás aláírásának
napjától számított 12 hónappal későbbi nap.

3. cikk
Vegyes bizottság
(1)
A megállapodás 21. cikke értelmében létrehozott vegyes
bizottságban az Európai Uniót és a tagállamokat a Bizottság és a
tagállamok képviselői képviselik.

(2)
A megállapodás 26. cikke (2) bekezdésével összhangban a
megállapodás III. vagy IV. mellékletének módosítása és a jogha
tással bíró határozat elfogadását nem igénylő és az EU kizá
rólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében a vegyes
bizottságban az Európai Unió és tagállamai által képviselendő
álláspontot a Bizottság állapítja meg, és erről a Tanács és a
tagállamok előzetesen értesítést kapnak.
(1) A megállapodás szövegét a megkötésről szóló határozattal együtt
teszik közzé.
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(3)
Az EU hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó egyéb
vegyesbizottsági határozatok tekintetében az Európai Unió és
tagállamai által képviselendő álláspontot – a Bizottság javaslata
alapján – minősített többséggel a Tanács fogadja el, kivéve, ha
az EU szerződések az alkalmazandó szavazási eljárásokra vonat
kozóan eltérően rendelkeznek.

(3)
Az EU hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében a
megállapodás 22. cikke alapján hozandó egyéb megfelelő intéz
kedésekről a Bizottság határoz, a Tanács által kijelölt tagállami
képviselőkből álló különbizottság segítségével.

(4)
A tagállami hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozó egyéb
vegyesbizottsági határozatok tekintetében az Európai Unió és
tagállamai által képviselendő álláspontot – a Bizottság vagy a
tagállamok javaslata alapján – egyhangú szavazással a Tanács
fogadja el, kivéve, ha egy tagállam az említett álláspont elfoga
dását követő egy hónapon belül arról értesíti a Tanács Főtitkár
ságát, hogy a vegyesbizottsági határozatot csak saját jogalkotási
szerveinek egyetértésével hagyhatja jóvá.

A Bizottság tájékoztatása

(5)
A vegyes bizottságban az Unió és a tagállamok által
képviselendő álláspontot a Bizottság terjeszti elő, kivéve a tagál
lamok kizárólagos határkörébe tartozó területeken, amely
esetben az álláspontot a Tanács elnöksége, vagy a Tanács
döntése alapján a Bizottság terjeszti elő.
4. cikk

5. cikk
(1)
A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az
általuk a megállapodás 4. cikke értelmében hozott, valamely
légi fuvarozó engedélyének megtagadására, visszavonására,
felfüggesztésére vagy korlátozására vonatkozó határozatról.
(2)
A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a
megállapodás 13. cikke (A légi közlekedés biztonsága) alapján
általuk benyújtott vagy kézhez kapott kérelmekről vagy értesí
tésekről.
(3)
A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a
megállapodás 14. cikke (A légi közlekedés védelme) alapján
általuk benyújtott vagy kézhez kapott kérelmekről vagy értesí
tésekről.

Vitarendezés
(1)
A megállapodás 22. cikke szerinti vitarendezési eljárások
során az Uniót és a tagállamokat a Bizottság képviseli.
(2)
A megállapodás 22. cikkének (7) bekezdése szerinti, az
előnyök alkalmazását felfüggesztő határozatot a Bizottság javas
lata alapján a Tanács hozza meg. A Tanács minősített több
séggel határoz.

Kelt Luxembourgban, 2010. október 15-én.
a Tanács részéről
az elnök
E. SCHOUPPE
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2011. március 9.)
az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló
megállapodás megújításáról
(2011/182/EU)
Az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és
technológiai együttműködésről szóló megállapodás
megújítását az Unió nevében jóvá kell hagyni,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(7)

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6)
bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,
mivel:
(1)

2003. február 6-i 2003/96/EK határozatával (1) a Tanács
jóváhagyta az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudo
mányos és technológiai együttműködésről szóló megálla
podás megkötését.

(2)

A megállapodás 12. cikkének b) pontja szerint a megál
lapodást a felek 2002. december 31-ig tartó kezdeti
időszakra kötik, és a Felek közötti közös megállapodással
további ötéves időtartamra megújíthatják.

(3)

2003. szeptember 22-i, 2004. november 8-án hatályba
lépett határozatával (2) a Tanács jóváhagyta a megálla
podás további öt évre történő megújítását.

(4)

A 7. sz. EU–Ukrajna albizottság 2008. november 26–27én Kijevben tartott harmadik ülésén mindkét fél megerő
sítette, hogy az említett megállapodást további öt évre
meg kívánja újítani.

(5)

A megújítást követően a megállapodás érdemi tartalma
megegyezik a jelenleg hatályos megállapodáséval, amely
2009. november 7-én hatályát vesztette.

(6)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalé
pésének következményeként az Európai Közösség
helyébe az Európai Unió lépett, és annak jogutódja lett.

(1) HL L 36., 2003.2.12., 31. o.
(2) HL L 267., 2003.10.17., 24. o.

1. cikk
A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az Európai Közösség és
Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről
szóló megállapodás további öt évre történő megújítását.
2. cikk
A Tanács elnöke az Unió nevében és a megállapodás
12. cikkével összhangban eljárva megküldi az értesítést Ukrajna
kormányának, hogy az Unió befejezte a meghosszabbított
megállapodás (3) hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásait
valamint értesíti Ukrajnát az alábbiakról:
„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépé
sének következményeként az Európai Unió az Európai
Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint
ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség
jogait és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás
szövegében az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat
adott esetben »Európai Unió«-ként kell értelmezni.”
3. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 9-én.
a Tanács részéről
az elnök
CSÉFALVAY Z.

(3) A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése
napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről.
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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 291/2011/EU RENDELETE
(2011. március 24.)
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján laboratóriumi és analitikai felhasználási célra engedélyezett, a klórozott-fluorozott
szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok nem helyettesíthető felhasználásáról
XXI/6. határozat alapján létre kell hozni azon felhaszná
lási célok jegyzékét, amelyek esetében rendelkezésre
állnak műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető, valamint
környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogad
ható alternatívák.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009.
szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

(4)

Indokolt létrehozni a metil-bromid esetében a részes
felek között létrejött és a XVIII/15. határozatban rögzített
megállapodás értelmében engedélyezett, nem helyettesít
hető felhasználási célokat, valamint a műszaki és gazda
sági értékelő testület által azonosított, alternatíva nélküli
felhasználási célokat tartalmazó pozitív jegyzéket is.

(5)

Ezenfelül indokolt tisztázni, hogy a szabályozott anyagok
felhasználása az alap- és középfokú oktatás céljára nem
tekinthető nem helyettesíthetőnek, és azt a felsőoktatásra
vagy a szakképzésre kell korlátozni. Továbbá a szabályo
zott anyagoknak a szélesebb közönség számára hozzá
férhető kísérleti kémiai felszerelésekben történő felhasz
nálása nem tekintendő nem helyettesíthetőnek.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az 1005/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése
alapján létrehozott bizottság véleményével,

mivel:

(1)

Az Unió a legtöbb felhasználási cél esetében már foko
zatosan megszüntette a szabályozott anyagok előállítását
és fogyasztását. A Bizottságnak meg kell határoznia a
klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályo
zott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és anali
tikai felhasználási céljait.

(2)

A Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek XXI/6. hatá
rozata egységes szerkezetbe foglalja a meglévő határoza
tokat és kiterjeszti a laboratóriumi és analitikai felhasz
nálásra vonatkozó globális mentességet 2010. december
31-én túl 2014. december 31-ig valamennyi szabályozott
anyagra a klórozott-fluorozott szénhidrogének kivéte
lével, ily módon engedélyezve a szabályozott anyagoknak
a nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasz
nálásához szükséges előállítását és fogyasztását, a Mont
reali Jegyzőkönyvben meghatározott feltételek szerint.

(3)

A Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek VI/25. hatá
rozata megállapítja, hogy egy felhasználási cél csak
akkor minősül nem helyettesíthetőnek, ha nem állnak
rendelkezésre műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető,
valamint környezetvédelmi és egészségügyi szempontból
elfogadható alternatívák vagy helyettesítő anyagok. A
műszaki és gazdasági értékelő testület 2010. évi jelentés
ében jelentős számú olyan eljárást nevezett meg, amelyek
esetében mód nyílik a szabályozott anyagok más anya
gokkal való helyettesítésére. A fenti információ és a

(1) HL L 286., 2009.10.31., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályozott
anyagok előállítását, behozatalát és felhasználását az e rendelet
mellékletében meghatározott valamennyi nem helyettesíthető
laboratóriumi és analitikai felhasználási célra engedélyezni lehet.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

2011.3.25.

HU
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. március 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET
A klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és
analitikai felhasználásai
1. A klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok következő felhasználási céljai minősülnek nem
helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználásnak:
a) a szabályozott anyagok referenciaanyagként vagy etalonként való felhasználása
— a szabályozott anyagokat használó berendezések kalibrálására,
— a szabályozott anyagok kibocsátási szintjének ellenőrzésére,
— az egyes árukban, növényekben vagy nyersanyagokban található, a szabályozott anyagokból származó maradék
meghatározására;
b) a szabályozott anyagok felhasználása laboratóriumi toxikológiai vizsgálatokhoz;
c) laboratóriumi felhasználás, amelynek során a szabályozott anyagot kémiai reakció keretében átalakítják, mint
például a szabályozott anyagok alapanyagként való felhasználásakor;
d) a metil-bromid felhasználása a metil-bromidnak és alternatíváinak a hatásosságát összevető, laboratóriumi környe
zetben végzett vizsgálathoz;
e) szén-tetraklorid oldószerként való felhasználása N-brómszukcinimidet tartalmazó brómozási reakcióhoz;
f) szén-tetraklorid láncátvivő szerként való felhasználása szabad gyökös polimerizációs reakcióban;
g) minden olyan laboratóriumi és analitikai felhasználás, amelynek esetében műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető
alternatíva nem áll rendelkezésre.
2. A klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő valamennyi szabályozott anyag következő felhasználási céljai nem
minősülnek nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználásnak:
a) hűtő- és légkondicionáló laborberendezésekben, beleértve a hűtött laboratóriumi készülékeket, például az ultra
centrifugát;
b) elektronikus részegységek vagy tartozékok tisztításához, újrafeldolgozásához, javításához vagy felújításához;
c) kiadványok és archívumok állagmegóvásához;
d) laboratóriumi anyagok sterilizálásához;
e) az alap- és középfokú oktatásban történő valamennyi felhasználás;
f)

a szélesebb közönség számára hozzáférhető, nem a felsőfokú oktatásban való felhasználásra szánt kísérleti kémiai
felszerelésekben való összetevőként való felhasználás;

g) tisztítási vagy szárítási célra, beleértve a zsírnak az üvegedényekről és más felszerelésekről történő eltávolítását;
h) szénhidrogének, olajok és zsírok meghatározására vízben, talajban, levegőben vagy hulladékban;
i)

kátrány vizsgálata útburkoló anyagokban;

j)

törvényszéki ujjlenyomat-vizsgálat;

k) szerves anyagok vizsgálata kőszénben;
l)

oldószerként való felhasználás a ciano-kobalamin (B12-vitamin) és a brómindex meghatározására;

m) olyan módszerekben, amelyek a szabályozott anyagok szelektív oldhatóságát használják fel, beleértve a kaszkaro
zidok és pajzsmirigykivonatok meghatározását, valamint a pikrátok képzését;
n) az elemzendő minta prekoncentrációjához kromatográfiás módszerek (pl. nagy teljesítményű, folyadékkromatog
ráfiás eljárás (HPLC-eljárás) gázkromatográfia (GC), adszorpciós kromatográfia), atomabszorpciós spektroszkópia
(AAS), induktív csatolású plazma-spektroszkópia (ICP), röntgenfluoreszcenciás elemzés esetén;
o) a jódszám zsírokban és olajokban való meghatározásához;
p) minden olyan laboratóriumi és analitikai felhasználás, amelynek esetében rendelkezésre áll műszakilag és gazda
ságilag kivitelezhető alternatíva.
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A BIZOTTSÁG 292/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. március 23.)
a kvótán felüli izoglükóznak az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése
céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható
megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról
amelyet a tagállamok az értesítésekben szereplő igazolási
kérelmek által lefedett mennyiségekre alkalmaznak, eluta
sítsa azon kérelmeket, amelyekről még nem kapott érte
sítést, és lezárja a kérelmek benyújtási időszakát.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
tekintettel a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2010/2011-es
gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós
piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megál
lapításáról szóló, 2011. március 3-i 222/2011/EU bizottsági
rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

A kvótán felüli izoglükózra vonatkozó igazolás iránt
2011. március 14. és 2011. március 18. között benyúj
tott kérelmekben szereplő, és a Bizottságnak bejelentett
mennyiségek meghaladják a 222/2011/EU rendelet
1. cikkében meghatározott határértéket.
Ezért a 222/2011/EU rendelet 5. cikke alapján indokolt,
hogy a Bizottság megállapítson egy odaítélési együtthatót,

(3)

A kérelmezett igazolások kiállítását megelőző intézkedés
lehetővé tétele érdekében indokolt előírni, hogy e
rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A kvótán felüli izoglükózra vonatkozó igazolás iránt 2011.
március 14. és 2011. március 18. között, a 222/2011/EU
rendelet alapján benyújtott kérelmekben szereplő, és a Bizott
ságnak bejelentett mennyiségekre 51,126352 %-os odaítélési
együtthatót kell alkalmazni. Az igazolás iránt 2011. március
21. és 2011. március 25. között benyújtott kérelmek eluta
sításra kerülnek, és az igazolás iránti kérelmek benyújtási
időszaka 2011. március 28-án lezárul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. március 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 60., 2011.3.5., 6. o.
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A BIZOTTSÁG 293/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. március 23.)
a kvótán felüli cukornak az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő eladása céljából
rendelkezésre
álló
mennyiségei
vonatkozásában
alkalmazandó
odaítélési
együttható
megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról
amelyet a tagállamok az értesítésekben szereplő igazolási
kérelmek által lefedett mennyiségekre alkalmaznak, eluta
sítsa azon kérelmeket, amelyekről még nem kapott érte
sítést, és lezárja a kérelmek benyújtási időszakát.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
tekintettel a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2010/2011-es
gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós
piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megál
lapításáról szóló, 2011. március 3-i 222/2011/EU bizottsági
rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

A kvótán felüli cukorra vonatkozó igazolások iránt 2011.
március 14. és 2011. március 18. között benyújtott
kérelmekben szereplő, és a Bizottságnak bejelentett
mennyiségek meghaladják a 222/2011/EU rendelet
1. cikkében meghatározott határértéket.
Ezért a 222/2011/EU rendelet 5. cikke alapján indokolt,
hogy a Bizottság megállapítson egy odaítélési együtthatót,

(3)

A kérelmezett igazolások kiállítását megelőző intézkedés
lehetővé tétele érdekében indokolt előírni, hogy e
rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A kvótán felüli cukorra vonatkozó igazolás iránt 2011. március
14. és 2011. március 18. között, a 222/2011/EU rendelet
alapján benyújtott kérelmekben szereplő, és a Bizottságnak beje
lentett mennyiségekre 67,106224 %-os odaítélési együtthatót
kell alkalmazni. Az igazolás iránt 2011. március 21. és 2011.
március 25. között benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, és
az igazolás iránti kérelmek benyújtási időszaka 2011. március
28-án lezárul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. március 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 60., 2011.3.5., 6. o.
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A BIZOTTSÁG 294/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. március 24.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december
21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:
Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai ered
ményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékle
tében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatá
rozza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság
rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali
átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2011. március 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 24-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 350., 2007.12.31., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1 )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

ET
IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

73,9
82,8
71,2
53,9
115,9
76,5
79,0

0707 00 05

EG
TR
ZZ

170,1
146,1
158,1

0709 90 70

MA
TR
ZA
ZZ

34,1
119,3
49,8
67,7

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

54,1
72,6
52,2
48,6
73,9
60,3

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

66,4
45,2
50,5
54,0

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

85,5
87,7
88,7
88,3
107,6
50,2
141,6
66,1
94,2
90,0

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

90,1
71,6
56,3
142,1
96,7
91,4

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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L 79/11

A BIZOTTSÁG 295/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. március 24.)
a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU
rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról
cukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó
árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és
vámokat legutóbb a 276/2011/EU bizottsági rendelet (4)
módosította.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott
kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekez
désének második mondatára,
mivel:
(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es
gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyers

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett
összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rende
letben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal össz
hangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek beho
zatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó
áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel
rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet 2011. március 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 24-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.
(3) HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4) HL L 76., 2011.3.22., 42. o.
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MELLÉKLET
A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó
árak és kiegészítő importvámok 2011. március 25-től alkalmazandó módosított összegei
(EUR)
Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó irányadó ár összege

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

(1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

(2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22

1701 11 90

1701 99 90

(1) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.
(2) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.
(3) 1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.
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L 79/13

HATÁROZATOK
A TANÁCS HATÁROZATA
(2011. március 21.)
a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
(2011/183/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 286. cikke (5) bekezdésére,
tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Tanács a 2011. április 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő
időszakra Harald WÖGERBAUER-t a Számvevőszék tagjává
nevezi ki.
2. cikk

mivel:
(1)

(2)

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Hubert WEBER, a Számvevőszék tagja 2011. január 1-jei
hatállyal lemondott.
Ezért Hubert WEBER hivatali idejének hátralévő részére
gondoskodni kell hivatalának betöltéséről,

(1) A 2011. március 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.
a Tanács részéről
az elnök
MARTONYI J.
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. március 24.)
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján a laboratóriumi és analitikai felhasználási célra 2011-ben behozatalra vagy előállításra
engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi elosztásáról
(az értesítés a C(2011) 1819. számú dokumentummal történt)
(Csak az angol, francia, holland, német, olasz, spanyol és svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2011/184/EU)
klórozott-fluorozott szénhidrogéneknek az említett célra
történő gyártása és behozatala is e határozat hatálya alá
tartozzon.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009.
szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

(4)

A 110 ODP tonna maximális mennyiségből a 2007 és
2009 között engedély birtokában szabályozott anyagokat
előállító vagy importáló vállalkozásoknak kiosztott
mennyiségek levonása után fennmaradó mennyiséget
azon vállalkozások között kell elosztani, amelyek a
2007 és 2009 közötti referencia-időszakban nem kaptak
gyártásra vagy importra vonatkozó engedélyt. Az elosz
tási mechanizmusnak biztosítania kell, hogy valamennyi,
új kvótát kérelmező vállalkozás megkapja az elosztandó
mennyiségből a megfelelő részt.

(5)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz
hangban
vannak
az
1005/2009/EK
rendelet
25. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véle
ményével,

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
(1)

(2)

(3)

Az Unió a legtöbb felhasználási cél esetében már foko
zatosan megszüntette a szabályozott anyagok előállítását
és fogyasztását. A Bizottságnak meg kell határoznia a
klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályo
zott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és anali
tikai felhasználási célra felhasználható mennyiségeit és az
ezen anyagok alkalmazására engedélyezett vállalatokat.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

A Bizottság értesítést (2) tett közzé azon vállalkozások
számára, amelyek 2011-ben az ózonréteget lebontó
szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba
behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások
számára, amelyek a 2011-es évre kvótát kívánnak
igényelni ezen anyagok laboratóriumi és analitikai célú
felhasználására, és megkapta a szabályozott anyagok
laboratóriumi és analitikai célú tervezett felhasználására
vonatkozó 2011. évi nyilatkozatokat.

1. cikk
A laboratóriumi és analitikai felhasználási célra szánt szabályo
zott anyagok behozatalára és gyártására vonatkozó kvótákat az
I. mellékletben felsorolt vállalkozások részére kell kiosztani.
Az e vállalkozások által laboratóriumi és analitikai célra 2011ben előállítható vagy behozható maximum mennyiségeket a II.
melléklet tartalmazza.

Az elosztandó kvóta meghatározásakor biztosítani kell a
10. cikk (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi
korlátozások tiszteletben tartását. Mivel az említett
mennyiségi korlátozások a laboratóriumi és analitikai
felhasználási célra engedélyezett klórozott-fluorozott
szénhidrogénekre is vonatkoznak, indokolt, hogy a

2. cikk
Ez a határozat 2011. január 1-jétől alkalmazandó, és 2011.
december 31-én veszti hatályát.

3. cikk
Ennek a határozatnak a következő vállalkozások a címzettjei:
ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.
Im Schlehert 10
76187 Karlsruhe
Németország
(1) HL L 286., 2009.10.31., 1. o.
(2) HL C 107., 2010.4.27., 20. o.

Acros Organics bvba
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel
Belgium

2011.3.25.
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Airbus Operations S.A.S.
Route de Bayonne 316
31300 Toulouse
Franciaország

Arkema France S.A.
420, rue d’Estienne D’Orves
92705 Colombes Cedex
Franciaország

Bayer CropScience AG (DEU)
Gebäude A729
41538 Dormagen
Németország

Eras Labo (FRA)
222 D1090
38330 Saint-Nazaire-les-Eymes
Franciaország

Harp International Ltd
Gellihirion Industrial Estate
Rhondda, Cynon Taff
Pontypridd CF37 5SX
Egyesült Királyság

Honeywell Fluorine Products Europe BV
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam
Hollandia

Honeywell Specialty Chemicals GmbH
Wunstorfer Strasse 40
Postfach 100262
30918 Seelze
Németország

LGC Standards GmbH
Mercatorstr. 51
46485 Wesel
Németország

Mallinckrod Baker BV
Teugseweg 20
7418 AM Deventer
Hollandia

Mebrom NV
Assenedestraat 4
9940 Rieme Ertvelde
Belgium

Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
64271 Darmstadt
Németország

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)
PO Box 13
The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX
Egyesült Királyság

Ministry of Defence
Defence Fuel Lubricants and Chemicals
P.O. Box 10 000
1780 CA Den Helder
Hollandia

Panreac Quimica S.A.
Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2
08211 Castellar del Vallès-Barcelona
Spanyolország

Sicor Spa
Via Terazzano 77
20017 Rho
Olaszország

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais
L’Isle d’Abeau Chesnes
38297 St Quentin Fallavier
Franciaország

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard, New Road
Gillingham SP8 4XT
Egyesült Királyság

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH
Wunstorfer Strasse 40
Postfach 100262
30918 Seelze
Németország

Sigma Aldrich Logistik GmbH
Riedstrasse 2
89555 Steinheim
Németország

Solvay Fluor GmbH
Hannover Hans-Boeckler-Allee 20
30173 Hannover
Németország
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Stockholm University
Department of Applied Environmental Science (ITM)
10691 Stockholm
Svédország

Tazzetti Fluids S.r.l.
Corso Europa n. 600/a
Volpiano (TO)
Olaszország

VWR International S.A.S.
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois
Franciaország

Kelt Brüsszelben, 2011. március 24-én.
a Bizottság részéről
Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
Laboratóriumi és analitikai felhasználási célból előállításra vagy behozatalra jogosult vállalkozások
A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható szabályozott anyagok kvótáját a következő vállalatok között kell
felosztani:
Vállalat
ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]
Acros Organics bvba [BE]
Airbus Operations SAS [FR]
Arkema France S.A. [FR]
Bayer CropScience AG [DE]
Eras Labo [FR]
Harp International Ltd [UK]
Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]
Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]
LGC Standards GmbH [DE]
Mallinckrod Baker BV [NL]
Mebrom NV [BE]
Merck KGaA [DE]
Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]
Ministry of Defence [NL]
Panreac Quimica SAU [ES]
Sicor Spa [IT]
Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]
Sigma Aldrich Company Ltd [UK]
Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]
Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]
Solvay Fluor GmbH [DE]
Stockholm University [SE]
Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]
VWR Intern. SAS [FR]

II. MELLÉKLET
Ez a melléklet nem kerül közzétételre, mert érzékeny kereskedelmi információkat tartalmaz.
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2011.3.25.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. március 24.)
az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra
vonatkozó, 2011. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról és az
Európai Unióban szabad forgalomba bocsátható mennyiségről
(az értesítés a C(2011) 1820. számú dokumentummal történt)
(Csak az angol, cseh, francia, görög, holland, lengyel, német, olasz, portugál és spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/185/EU)
2011 során szabadon forgalomba bocsátható mennyisége
11 025 000,00 kilogramm ózonlebontó potenciál (ODP).

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009.
szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

(2)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet III. csoportjába (halonok) tartozó szabályozott anya
goknak az Európai Unióban 2011 során szabadon forgalomba
bocsátható mennyisége 30 733 655,00 kilogramm ODP.

mivel:
(1)

A behozott szabályozott anyagok Unión belüli szabad
forgalomba bocsátása az 1005/2009/EK rendelet
16. cikkében foglaltaknak megfelelően mennyiségi korlá
tokhoz kötött.

(2)

A Bizottság értesítést (2) tett közzé azon vállalkozások
számára, amelyek 2011-ben olyan szabályozott anya
gokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan
kivinni, amelyek lebontják az ózonréteget, valamint azon
vállalkozások számára, amelyek a 2011-es évre kvótát
kívánnak igényelni ezen anyagok laboratóriumi és anali
tikai célú felhasználására, az értesítésnek megfelelően
pedig megkapta a 2011-re tervezett behozatalra vonat
kozó nyilatkozatokat.

(3)

(4)

(3)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet IV. csoportjába (szén-tetraklorid) tartozó szabályozott
anyagoknak az Európai Unióban 2011 során szabadon forga
lomba bocsátható mennyisége 2 752 200,00 kilogramm ODP.

(4)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet V. csoportjába (1,1,1-triklór-etán) tartozó szabályozott
anyagoknak az Európai Unióban 2011 során szabadon forga
lomba bocsátható mennyisége 400 030,00 kilogramm ODP.

(5)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet VI. csoportjába (metil-bromid) tartozó szabályozott
anyagoknak az Európai Unióban 2011 során szabadon forga
lomba bocsátható mennyisége 810 120,00 kilogramm ODP.

Meg kell határozni a mennyiségi korlátokat és kvótákat a
2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.
Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz
hangban
vannak
az
1005/2009/EK
rendelet
25. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véle
ményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(1)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet I. csoportjába (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és
CFC-115 klórozott-fluorozott szénhidrogén) és II. csoportjába
(egyéb teljesen halogénezett, klórozott-fluorozott szénhidro
gének) tartozó szabályozott anyagoknak az Európai Unióban
(1) HL L 286., 2009.10.31., 1. o.
(2) HL C 107., 2010.4.27., 20. o.

(6)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet VII. csoportjába (részlegesen halogénezett, brómozottfluorozott szénhidrogének) tartozó szabályozott anyagoknak az
Európai Unióban 2011 során szabadon forgalomba bocsátható
mennyisége 1 058,50 kilogramm ODP.

(7)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet VIII. csoportjába (részlegesen halogénezett, klórozottfluorozott szénhidrogének) tartozó szabályozott anyagoknak
az Európai Unióban 2011 során szabadon forgalomba bocsát
ható mennyisége 4 970 602,212 kilogramm ODP.

(8)
Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK
rendelet IX. csoportjába (bróm-klór-metán) tartozó szabályozott
anyagoknak az Európai Unióban 2011 során szabadon forga
lomba bocsátható mennyisége 246 012,00 kilogramm ODP.
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2. cikk
(1)
A CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és CFC-115
klórozott-fluorozott szénhidrogének, valamint az egyéb teljesen
halogénezett, klórozott-fluorozott szénhidrogének 2011. január
1. és december 31. között érvényes behozatali kvótáit az I.
mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felso
rolt vállalkozások között kell kiosztani.
(2)
A halonok 2011. január 1. és december 31. között érvé
nyes behozatali kvótáit a II. mellékletben megjelölt célokra kell
felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosz
tani.
(3)
A szén-tetraklorid 2011. január 1. és december 31.
között érvényes behozatali kvótáit a III. mellékletben megjelölt
célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között
kell kiosztani.
(4)
Az 1,1,1-triklór-etán 2011. január 1. és december 31.
között érvényes behozatali kvótáit a IV. mellékletben megjelölt
célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között
kell kiosztani.
(5)
A metil-bromid 2011. január 1. és december 31. között
érvényes behozatali kvótáit az V. mellékletben megjelölt célokra
kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell
kiosztani.

L 79/19

(6)
A részlegesen halogénezett, brómozott-fluorozott szén
hidrogének 2011. január 1. és december 31. között érvényes
behozatali kvótáit a VI. mellékletben megjelölt célokra kell
felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosz
tani.
(7)
A részlegesen halogénezett, klórozott-fluorozott szénhid
rogének 2011. január 1. és december 31. között érvényes beho
zatali kvótáit a VII. mellékletben megjelölt célokra kell felhasz
nálni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.
(8)
A bróm-klór-metán 2011. január 1. és december 31.
között érvényes behozatali kvótáit a VIII. mellékletben megjelölt
célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között
kell kiosztani.
(9)
Az egyes vállalkozások behozatali kvótáit a IX. melléklet
rögzíti.
3. cikk
Ez a határozat 2011. január 1-jétől alkalmazandó, és 2011.
december 31-én veszti hatályát.
4. cikk
Ennek a határozatnak a következő vállalkozások a címzettjei:

Albemarle Europe SPRL
Parc scientifique Einstein
Rue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)
Im Schlehert 10
76187 Karlsruhe
Németország

Aesica Queenborough Ltd. (UK)
Queenborough
Kent ME11 5EL
Egyesült Királyság

AGC Chemicals Europe Ltd
York House
Hillhouse Internationa
Thornton Cleveleys
Lancashire FY5 4QD
Egyesült Királyság

Arkema France SA
420 rue d’Estienne d’Orves
92705 Colombes Cedex
Franciaország

Arkema Química S.A.
Avenida de Burgos 12
28036 Madrid
Spanyolország

BASF Agri Production SAS
32 rue de Verdun
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Franciaország

Bayer Crop Science AG
Gebäude A729
41538 Dormagen
Németország

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Bützflether Sand
21683 Stade
Németország

DuPont de Nemours (Nederland) BV
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht
Hollandia

Dyneon GmbH
Werk Gendorf
Industrieparkstraße 1
84508 Burgkirchen
Németország

Eras Labo
222 RN 90
38330 Saint-Nazaire-les-Eymes
Franciaország
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Esto Cheb s.r.o.
Paleckého 2087/8a
35002 Cheb
Cseh Köztársaság

Eusebi Impianti Srl
Via Mario Natalucci 6
60131 Ancona
Olaszország

Eusebi Service Srl
Via Vincenzo Pirani 4
60131 Ancona
Olaszország

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)
Mostyn Road
Holywell
Flintshire CH8 9DN
Egyesült Királyság

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV
Keetberglaan 1A
Haven 1061
2070 Zwijndrecht
Belgium

Halon & Refrigerants Services Ltd
J. Reid Trading Estate
Factory Road, Sandycroft
Deeside, Flintshire CH5 2QJ
Egyesült Királyság

Fire Fighting Enterprises Ltd
9 Hunting Gate,
Hitchin SG4 0TJ
Egyesült Királyság

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.
Laarderhoogtweg 18,
1101 EA Amsterdam
Hollandia

Hovione Farmaciencia SA
Sete Casas
2674-506 Loures
Portugália

ICL-IP Europe B.V.
Fosfaatweeg 48
1013 BM Amsterdam
Hollandia

Intergeo Ltd
Thermi Industrial Area
57001 Thessaloniki
Görögország

Laboratorios Miret SA
Géminis 4,
08228 Terrassa, Barcelona
Spanyolország

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL
C/Mestre Joan Corrales 107-109
08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona
Spanyolország

Lufthansa CityLine GmbH
Waldstr. 247
51147 Köln
Németország

Mebrom NV
Assenedestraat 4
9940 Rieme Ertvelde
Belgium

Meridian Technical Services Ltd
14 Hailey Road
DA18 4AP Erith, Kent
Egyesült Királyság

Mexichem UK Ltd.
PO Box 13
The Heath
Runcorn Cheshire WA7 4QX
Egyesült Királyság

Poż-Pliszka Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk
Lengyelország

R. P. Chem S.r.l.
Via San Michele 47
31062 Casale sul Sile (TV)
Olaszország

Sabena Technics DNR
Bois de Ponthual
BP 90154
35800 Saint-Lunaire
Franciaország

Safety Hi-Tech S.r.l.
Via Cavour 96
67051 Avezzano (AQ)
Olaszország

Savi Technologie Sp. z o.o.
ul. Wolności 20
Psary
51-180 Wrocław
Lengyelország
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Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard, New Road
Gillingham SP8 4XT
Egyesült Királyság

Sigma Aldrich Logistik GmbH
Riedstraße 2
89555 Steinheim
Németország

SJB Energy Trading BV (NL)
Slagveld 15
3230 AG Brielle
Hollandia

Solvay Fluor GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
30173 Hannover
Németország

Solvay Fluores France
25 rue de Clichy
75442 Paris
Franciaország

Solvay Solexis SAS
Avenue de la République
39501 Tavaux Cedex
Franciaország

Solvay Solexis S.p.A.
Viale Lombardia 20
20021 Bollate (MI)
Olaszország

Sterling S.r.l.
Via della Carboneria 30
06073 Solomeo di Corciano (PG)
Olaszország

Syngenta Crop Protection
Surrey Research Park
30 Priestly Road
Guildford Surrey GU2 7YH
Egyesült Királyság

Tazzetti S.p.A.
Corso Europa n. 600/a
10070 Volpiano (TO)
Olaszország

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg
Németország

Thomas Swan & Co Ltd.
Rotary Way
Consett
County Durham DH8 7ND
Egyesült Királyság

Total Feuerschutz GmbH
Industriestr. 13
68526 Ladenburg
Németország

Kelt Brüsszelben, 2011. március 24-én.
a Bizottság részéről
Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
I. ÉS II. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban alapanyagként és reagensként történő felhasználásra szánt CFC-11, CFC-12,
CFC-113, CFC-114 és CFC-115 klórozott-fluorozott szénhidrogének és egyéb teljesen halogénezett, klórozott-fluorozott
szénhidrogének importőrök között kiosztott kvótái a 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Mexichem UK (UK)
Solvay Solexis (IT)
Syngenta Crop Protection (UK)
Tazzetti Fluids (IT)
TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)

II. MELLÉKLET
III. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagnak és kritikus alkalmazásra szánt halonok importőrök között
kiosztott kvótái a 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
BASF Agri Product (FR)
ERAS Labo (FR)
ESTO Cheb (CZ)
Eusebi Impianti (IT)
Eusebi Service (IT)
Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)
Halon & Refrigerant Services (UK)
Intergeo (EL)
LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)
Lufthansa CityLine (DE)
Meridian Technical Services (UK)
Poż-Pliszka (PL)
Sabena Technics (FR)
Safety Hi-Tech (IT)
Savi Technologie (PL)
Total Feuerschutz (DE)
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III. MELLÉKLET
IV. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagnak szánt szén-tetraklorid importőrök között kiosztott kvótái a
2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
Dow Deutschland (DE)
Mexichem UK (UK)

IV. MELLÉKLET
V. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagnak szánt 1,1,1-triklór-etán importőrök között kiosztott kvótái a
2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
Arkema (FR)
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)

V. MELLÉKLET
VI. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagnak szánt metil-bromid importőrök között kiosztott kvótái a
2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
Albemarle Europe (BE)
ICL-IP Europe (NL)
Mebrom (BE)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
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VI. MELLÉKLET
VII. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagnak szánt részlegesen halogénezett, brómozott-fluorozott szén
hidrogének importőrök között kiosztott kvótái a 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
ABCR Dr. Braunagel (DE)
Excelsyn Molecular Development (UK)
Hovione Farmaciencia (PT)
R. P. Chem (IT)
Sterling (IT)

VII. MELLÉKLET
VIII. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagként vagy reagensként történő, illetve laboratóriumi vagy anali
tikai felhasználásra szánt részlegesen halogénezett, klórozott-fluorozott szénhidrogének importőrök között kiosztott
kvótái a 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
Aesica Queenborough (UK)
AGC Chemicals Europe (UK)
Arkema France (FR)
Arkema Química (ES)
Bayer CropScience (DE)
DuPont de Nemours (NL)
Dyneon (DE)
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Mexichem UK (UK)
Sigma Aldrich Company (UK)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
SJB Energy Trading (NL)
Solvay Fluor (DE)
Solvay Fluores France (FR)
Solvay Solexis (FR)
Solvay Solexis (IT)
Tazzetti Fluids (IT)
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VIII. MELLÉKLET
IX. CSOPORT
Az 1005/2009/EK rendelettel összhangban az alapanyagnak szánt bróm-klór-metán importőrök között kiosztott kvótái a
2011. január 1. és december 31. közötti időszakra.

Vállalat
Albemarle Europe (BE)
ICL-IP Europe (NL)
Laboratorios Miret (ES)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Thomas Swan & Co (UK)

IX. MELLÉKLET
Ez a melléklet nem nyilvános, mert érzékeny kereskedelmi információkat tartalmaz.

L 79/25

2011-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 100 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves DVD

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

770 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi DVD (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

400 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, DVD, heti egy kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

300 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

50 EUR/év

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában.
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni.
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni,
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik.
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű DVD-n.
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz”
című közleménynek köszönhetően értesülnek.

Értékesítés és előfizetés
A különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is.
További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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